
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea regulamentului

de organizare şi funcţionare a Poliţiei comunitare
Băiţa de sub Codru

Având în vedere prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionar a
Poliţiei Comunitare aprobat prin H.G.R. nr. 2295/2004;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul prevederilor articolului 38 literele “ e, i ”  şi a art. 46 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei comunitare Băiţa
de sub Codru, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

VANCA AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la  28.02.2005.
Nr.7.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea vânzarii unor suprafete de teren  din

domeniul privat al comunei .
Având în vedere inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Băiţa de sub

Codru ,a cadastrului comunei,precum şi a celorlate acte privind identificarea terenurilor ,aparţinând
comunei Băiţa de sub Codru;

Având in vedere scrisoarea de intenţie a domnului VANCA VALENTIN din Baita de sub
Codru nr. 65 admnistrator al Sc BRUMARU SRL  cu sediul  social in localitatea Baita de sub Codru
nr.479 privind cumpararea  suprafeţei de 48,99 ari teren curţi construicţii pe care  sunt amplasate
constructiile societatii comerciale mai sus amintite;

Având in vedere cererile unor cetaţeni din localitatea Baiţa de sub Codru care  doresc sa
cumpere terenurile agricole ,apartinand comunei Baita de sub Codru ,limitrofe curţi-constructiilor lor;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,a referatului
compartimentului de specialitate  si a avizului secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 2 litera „f” şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă vanzarea suprafetei de 48.99 ari teren ,categoria de folosinţă
„curţi-construcţii” Societăţii Comerciale , „BRUMARU SRL” din Băita de sub Codru  nr.479.

Articolul 2. Se aprobă vâzarea suprafeţei de teren agricol din locul numit „la Hută” în
suprafaţă totală de 3,09 ha –teren arabil-cetăţenilor care au construcţiile limitrofe acestui teren.

Artricolul 3. Vânzarea se va realiza prin negociere directă cu fiecare solicitant  iar preţul de
vâzare a acestor suprafeşe de teren se va  stabili în funcţie de preţul practicat  la nivelul comunei Băiţa de
sub Codru  şi în funcţie de categoria de folosinţă a acestuia.

Articolul 4. Se mandatează primarul comunei pentru îndeplinirea tuturor măsurilor
necesare în vederea ducerii la a prezentei hotărârii.

Articolul 5. Prezenta  hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se comunică
la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VANCA  VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
19.09.2005.
Nr.24.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea vânzarii unor suprafete de teren  din

domeniul privat al comunei .
Având în vedere inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Băiţa de

sub Codru ,a cadastrului comunei,precum şi a celorlate acte privind identificarea terenurilor ,aparţinând
comunei Băiţa de sub Codru;

Având in vedere scrisoarea de intenţie a domnului VANCA VALENTIN din Baita de
sub Codru nr. 65, admnistrator al SC BRUMARU SRL  cu sediul  social in localitatea Baita de sub
Codru nr.479,privind cumpararea  suprafeţei de teren având categoria „curţi construcţii” pe care  sunt
amplasate constructiile societatii comerciale mai sus amintite;

Având in vedere cererile unor cetaţeni din localitatea Baiţa de sub Codru care  doresc sa
cumpere terenurile agricole ,apartinand comunei Baita de sub Codru ,limitrofe curţi-constructiilor lor;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,a referatului
compartimentului de specialitate  si a avizului secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 aliniatul 2 litera „f” şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş
HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă vanzarea suprafetei de 0,55 ha teren având categoria de
folosinţă „curţi-construcţii”, Societăţii Comerciale , SC„BRUMARU SRL” cu sediul în Băita de sub
Codru  nr.479.

Articolul 2. Se aprobă vâzarea suprafeţei de teren agricol din locul numit „la Hută” în
suprafaţă totală de 3,09 ha –teren arabil-cetăţenilor care au construcţiile limitrofe acestui teren.

Artricolul 3. Vânzarea se va realiza prin negociere directă cu fiecare solicitant  iar preţul de
vâzare a acestor suprafeţe de teren se va  stabili în funcţie de preţul practicat  la nivelul comunei Băiţa
de sub Codru  şi în funcţie de categoria de folosinţă a acestuia.

Articolul 4. Se mandatează primarul comunei pentru îndeplinirea tuturor măsurilor
necesare în vederea ducerii la a prezentei hotărârii.

Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştriinţă publică prin afişare şi se
comunică la ;

-Prefectului judeţuluui MARAMUREŞ

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
VANCA  VALENTIN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
19.09.2005.
Nr.24.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la constituirea unei

„STRUCTURI COMUNALE CONSULTATIVE”
privind protecţia drepturilor copilului.

Având în vedere prevederile art.102,103 aliniatele 1-4 din Legea nr. 272/2004;
In temeiul prevederilor art. 38 litera”s” şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei

publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001;
Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul  1. Se constituie o „STRUCTURĂ COMUNALĂ CONSULTATIVĂ”la nivelu
comunei Băiţa de sub Codru ,privind protecţia drepturilor copilului, în următoarea componenţă:

1.GRUMAZ MIRELA- medic medicină de familie-cabinet medical Băiţa de sub Codru.
2.MARINCA TRAIAN-profesor-directorul şcolii gen. Băiţa - Codru şi consilier local.
3.SARCA NELE-preot-parohia ortodoxă Băiţa de sub Codru.
4.BANCOŞ VASILE-preot –parohia ortodoxă Urmeniş.
5.COSTIN GHEORGHE –preot-parohia greco-catolică BĂIŢA DE SUB CODRU.
6.PODINĂ VASILE-reprezentant cult penticostal Băiţa de sub Codru.
7.CIURDAŞ IOAN-reprezentant cul penticostal Urmeniş şi consilier local
8.SABOU VASILE-administrator firmă Sc.PICADOR-SABOU-SRL şi consilier local
9.CIRŢIU VASILE-şef post poliţie Băiţa de sub Codru.
Articolul .2.Atribuţiunile acestei structuri comunale consultative  se vor stabili ulterior

prin hotărâre a consiliului local în baza actelor ce reglementează protecţia drepturilor copilului.
Articolul. 3. Prezenta  hotărâre se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică;

-Prefectului judeţului Maramureş.
-Direcţiei Generale de asistenţă socială şi protecţie a copiulului MARAMUREŞ.
-Membrilor comisiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VANCA AUREL
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  29 martie 2005.

Nr. 10.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea componenţei  comisiilor de specialitate

pe domenii de activitate ale consiliului local

Având în vedere prevederile regulamentului de funcţionare a consiliului local al comunei
Băiţa de sub Codru;

Având în vedere încetarea mandatului de consilier a domnului  VANCA VASILE ca
urmare a alegerii sale în funcţia de primar al comunei;

In temeiul prevederilor articolelor  56 alineat 1 şi 46 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul  1. Se modifică componenţa comisiilor de specialitate pe domenii  de activitate
,având următoarea componenţă :

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economică, agricultură, comerţ şi servicii.
1. DUMUŢA GHEORGHE-comisia de bază
2. VANCA VALENTIN-comisia de bază
3. POP VASILE-comisia de bază
4. POP GHEORGHE
5. VANCA AUREL

II. Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului , protecţia mediului şi gospodărie
comunală

1. BENCIU VASILE-comisia de bază
2. POP VASILE
3. DUMUŢA GHEORGHE
4. POP ZAMFIR-comisia de bază
5. VANCA VALENTIN

III. Comisia pentru buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
muncă şi protecţie socială

1. VANCA AUREL-comisia de bază
2. MARINCA TRAIAN
3. POP DUMITRU
4. SABOU VASILE-comisia de bază
5. CIURDAŞ IOAN

IV. Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, relaţii
cu cetăţenii , probleme juridice

1 POP GHEORGHE-comisia de bază
2.POP ZAMFIR
3.CIURDAŞ IOAN-comisie de bază



V. Comisia pentru învăţământ, cultură , culte . sănătate şi agrement.

1. MARINCA TRAIAN-comisia de bază
2. VANCA AUREL
3. SABOU VASILE
4. BENCIU VASILE
5. POP DUMITRU-comisia de baza

Articolul 2. Comisiile astfel constituite îşi vor alege în prima şedinţă câte un preşedinte şi
un secretar.

Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare se comunică
Prefectului judeţului Maramureş

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP  DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  21 APRILIE 2005.

Nr. 12.

In urma sedintelor de comisii au fost stabilite urmatoarele functii

LISTA PRESEDNTILOR SI SECRETARILOR DE COMISII

COMISIA I
DUMUŢA GHEORGHE  PRESEDINTE

POP VASILE SECRETAR

COMISIA II
BENCIU VASILE  PRESEDINTE

POP ZAMFIR  SECRETAR

COMISIA III
VANCA AUREL  PRESEDINTE

POP DUMITRU  SECRETAR

COMISIA IV
CIURDAŞ IOAN  PRESEDINTE
POP GHEORGHE SECRETAR

COMISIA V
MARINCA TRAIAN  PRESEDINTE

POP DUMITRU  SECRETAR



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale

Pe anul 2005

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi
ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile:
- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teză din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 16 litera b) din Ordonaţa de urgenţă a Guvernului

României nr. 45/2003 privind finanţele publice aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 198/2003 ;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului privind
aprobarea  nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele
locale, şi alte taxe asimilate acestora , precum şi pentru amenzile care
se indexează /ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei ,
aplicabile în anul fiscal 2005 ;

Având în vedere prevederile articolelor 253 pct.2 , 253 pct. 6 ,
255 pct. 2 ,260 pct 2, 265 pct.2 , 267 pct. 1, 268 pct 1-4 , 270 pct 4, 271
pct 2, 275 pct2 , 283 pct. 1-3 287 , 288 din Codul fiscal aprobat prin Legea
nr. 571/2003;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2004 , în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei,
pe de altă parte,

Având în vedere raportul de specialitate al biroului contabilitate ,
impozite şi taxe precum şi avizul comisiei de specialitate „ buget finanţe „
din cadrul Consiliului local al comunei Băiţa de sub Codru ;



Avand  în vedere Hotărârea model-cadru aprobată prin Art. II din
Hotărârea guvernului nr. 561/2003;

În temeiul art. 38 alineat 2 litera „d” şi a art. 46 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul . 1
Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2005, după

cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul

cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2004 şi 2005 , constituind
anexa nr. 1;

b) cota prevăzută la art. 253 pct. 2 alin. (1) Codul Fiscal aprobat
prin Legea nr. 571/2003  se stabileşte la 1 %;

c) cota prevăzută la art. 253  pct. 6  din Codul Fiscal aprobat prin
Legea nr. 571/2003 se stabileşte la 10 %;

d) cota prevăzută la art. 270 pct. 4 din Codul Fiscal aprobat prin
legea nr. 571/2003 se stabileşte la 3 %;

Art. 2
Bonificaţia prevăzută la articolele 255 pct.2 , 260 pct. 2 şi 265 pct.

2 din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 571/2003  se stabilesc astfel :
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%.
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport , 10%

Art. 3
(1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Codul Fiscal

aprobat prin Legea nr. 271/2003 , se stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri,datorat de persoane juridice

pentru construcţii nereevaluate şi care potrivit evidenţelor contabile ale
contribuabililor au o valoare de inventar mai mică decât valoarea care ar
rezulta prin aplicarea normelor din anexa nr. 1 la O.G. 36/2002 , impozitul
datorat se majorează cu 20 %;

b) în cazul impozitului pe teren, datorat de contribuabili pentru
terenuri situate în intravilanul localităţilor şi înregistrate la alte categorii de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul se majorează cu 20
%;

c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 15%;



d. se majorează cu 20 % limita maximă ale taxelor prevăzute de
articolul 283 pct. 1-3 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571 /2003

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe,
majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora
prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4
Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru

eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a
impozitului pe teren, pentru anul 2005 , se menţine delimitarea zonelor
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baita de sub Codru
nr.20/2002

Art. 5
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe

locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru,
prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani
anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2

Art. 6
Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului

Maramureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

(2) Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
autorităţilor administraţiei publice locale.

Preşedintele de şedinţă,
Contrasemnează:

GHEORGHE ARDELEAN Secretarul comunei
TRAIAN DRAGOS

Băiţa de sub Codru la 18 MAI 2004

Nr. 13



nr
ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului  activităţilor autofinanţate

“Administrarea păşunilor comunale “ şi „ Cămin cultural „pe anul 2005.

Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale .
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ g” şi  şi a art. 46 din Legea nr.

215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din
23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Administrarea
păşunilor comunale “ pe anul 2005 care cuprinde atât la venituri cît şi la cheltuieli suma
de_________ mii lei.

Articolul 2. Veniturile bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea
păşunilor comunale “ pe anul 2005 se compun din :

- Venituri încasate din activitatea curentă __________ mii lei
Articolul 3. Cheltuieli bugetului activităţii autofinanţate “ Administrarea

păşunilor comunale “ pe anul 2005 se compun din :
- Materiale şi servicii cu caracter funcţional ___________ mii lei

Articoulul 4. Detalierea veniturilor pe surse şi trimestre şi ale cheltuielilor pe
articole , alineate şi trimestre se aprobă prin dispoziţia primarului.

Articolul 5 Se aproba nivelul taxelor de păşunat pe specii şi categorii de
animale pe anul 2005 conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Articolul 6. Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate “ Cămin cultural” pe
anul 2005 ce cuprinde atât la venituri cât şi la cheltuieli suma de _____________ mii lei.

Articolul 7. Veniturile căminului cultural se compun din :
- Încasări din activitatea proprie ________ mii lei
- Subvenţii de la bugetul local ________ mii lei

Articolul 8. Cheltuielile bugetului căminului cultural se prezintă astfel:
- Cheltuieli de personal ________ mii lei
- Cheltuieli materiale şi de servicii _________ mii lei.

Articolul 9. Detalierea cheltuielilor pe articole şi alienate şi repartizarea acestora
pe trimester se aprobă prin dispoziţia primarului cu consultarea directorului căminului cultural.



Articolul 10 Se aprobă tarifele pentru închirierea spaţiilor , mobilierului şi
veselei căminului cultural pe anul 2005 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Articolul 11 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

-Compartimentului financiar contabil
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
-Trezoreriei Ulmeni

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARINCA TRAIAN

Contrasemnat
Secretar
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 27.12.2004.
Nr.________.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la alocarea unei sume în vederea realizării subproiectului

„VATRĂ STRĂMOŞEASCĂ”din cadrul proiectului pentru învîţământul rural.

Având în vedere prevederile articolului 167 alineat  1 şi 2 din Legea învăţământului nr.
84/1995 cu modificările şi complectările ulterioare;

Având în prevederile „Proiectului  pentru învăţământul rural”,precum şi a a ghidului
aplicantului programului „granturi şcoală –comunitate”;

Având în vedere referatul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi a
compartimentului financiar contabil din cadrul  primăriei;

In temeiul prevederilor articolelor  38 alineat 1 literele f şi n şi 46 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 cu modificările şi completările ulterioare ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 650 USD ,reprezentând 10% din valoarea grantului
de 6500 USD în vederea realizării subproiectului”VATRĂ STRĂMOŞEASCĂ” în cadrul şcolii
cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru,din cadrul  „Proiectului pentru învăţămâmnt rural”.

Art. 2. Suma  va fi alocată unităţii de învăţământ  odată cu prima  rectificarea bugetară din
cursul anului 2005.

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
Consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII Băiţa de sub Codru.
Inspectoratului Şcolar al judeţului Maramureş
Prefectului judeţului Maramureş
Unitatea judeţeană de implementare a proiectului (UJIP)
Unitatera de menegement a proiectului pentru învîţământul rural (UMP).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP DUMITRU
CONTRASEMNAT

SECRETARUL COMUNEI
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la  31 mai  2005

Nr.15.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la organizarea

SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice
de gospodărire comunală;

Având în vedere prevederile OUG nr. 87/2001 modificată şi completată  prin Legea
nr. 139/2002 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor;

Avand in vedere prevederile art. 23 şi 26 din Ordonanţei Guvernului României nr.
45/2003, privind finanţele publice locale;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, a vizului comisiei  de
specialitate din cadrul consiliului local ,a secretarului comunei,precum şi a referatului
viceprimarului comunei ;

In temeiul prevederilor art. 38 alineat 2 literele „ j”  precum şi a art. 46 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei  publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr 204 din 23
aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolu.1. Se aprobă organizarea SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE al
comunei Băiţa de sub Codru ,prin delegarea gestiunii unui prestator de servicii de
salubrizare,autorizat în condiţiile legii,în vederea colectării şi a transportului deşeurilor.

Articolul.2. Funcţionarea serviciului public de salubrizare se va organiza pe baza unui
regulament ce se va întocmii de către primarul comunei şi va fi supus spre aprobare consiliului local.

Articolul.3. Pentru buna desfăşurare a serviciului public de salubrizare se stabilesc
următoarele taxe speciale,care vor fi utilizate în exclusivitate în vederea funcţionării acestui serviciu;

-a) pentru o gospodărie formată dintr-o singură  familie se stabileşte o taxă de 10.000
lei/lună.

-b) pentru o gospodărie formată din 2  sau mai multe familii se stabileşte o taxă de
20.000 lei/lună.

-c) Pentru agenţii economici  care solicită depozitarea deşeurilor  rezultate ca urmare
a desfăşurării unei activităţi economice pe raza comunei se stabileşte o taxă de 50.000 lei /lună.În
situaţia în care agentul economic are mai multe puncte de lucru pe raza comunei noastre,acesta v-a
achita taxa mai sus stabilită pentru fiecare punct de lucru în parte.

Articolul.4. Taxele prevăzute la art. 3 se achită la caseria Primăriei Băiţa de sub Codru,
făcându-se venit exclusiv al serviciului public de salubrizare.

Articolul.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică :
-Prefectului judeţului Maramures
-compartimentului financiar contabilal primăriei BĂIŢA DE SUB CODRU

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

CIURDAŞ IOAN
Contrasemnat
SECRETAR
TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 30.06.2005
Nr.17



.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2005.

Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei  Băiţa de sub Codru
precum  şi  hotărîrea consiliului judeţean MM nr. 736/2005 prin care sau repartizat sumele de
echilibrare pentru bugetele locale;.

Având în vedere în vedere referatul compartimentului financiar contabil,
avizului secretarului comunei precum şi a comisiei de buget finanţe din cadrul consiliului local;

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele
publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din
Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se majorează veniturile proprii la bugetul local al comunei Băiţa de
sub Codru cu suma de 84 mii lei RON precum şi cheltuielile  cu aceaşi sumă.

Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02.05.-autorităţi publice +14.87mii lei RON
60.02.00-asistenţă socială +30     mii lei RON
57.02.00-învăţământ +39 mii lei RON
67.02.00-agricultură + 0.13 mii lei RON
Articolul 3. Detalierea pe articole şi aliniate se regăseşte în anexele la prezenta

hotărâre  ce fac parte integrantă din aceasta.
Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe local

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA  VALENTIN
AVIZAT

Pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI

Baita de sub Codru
la 30.11.2005.

Nr.27.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei

Baita de sub Codru pe anul 2005.

Având în vedere  Hotărârea nr.63/4.08. 2005 a Consiliului judeţean Maramureş cu privire
la aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
de personal pentru învăţământ,precum şi adresa MFP nr. 122341/2005 cu privire la modificarea
repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.66/2005 cu privire aprobarea
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru unităţile administraţiei publice locale ;

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele
publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din Legea nr. 215 /2001
a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

HOTARASTE :

Articolul 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul 2005 se majoreaza
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 52 mii lei după cum urmează:

VENITURI TOTAL +52 mii lei RON
Din care ;

A. Venituri proprii +21 mii lei RON
B. Cote defalcate din TVA +31 mii lei RON

CHELTUIELI TOTAL +52 mii lei RON
Din care:
Cheltuieli de personal +31 mii lei RON
Cheltuieli curente +21 mii lei RON
Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :

63.02.20.25.(cheltuiele functionale) +4 mii lei RON
51.20.24.00.(cheltuieli materiale si aervicii) +10 mii lei RON
59.03.08.20 art.26.(suvenţie cămin cultural ) + 5 mii lei  RON
57.02.20.07 (cheltuieli materiale invatamant ) + 2 mii lei RON
60.02.09. (ajutor social) - 6 mii lei    RON
60.02.47.(asistenti personali) + 6 mii lei   RON

Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Compartimentului financiar contabil



PRESEDINTE DE SEDINTA
CIRDAŞ IOAN

AVIZAT
Pentru legalitate

SECRETARUL COMUNEI
DRAGOŞ    TRAIAN

Baita de sub Codru
la 24.08..2004.
Nr. 20.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

****PROIECT***
HOTARARE

Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei
Baita de sub Codru pe anul 2005.

Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei  Băiţa de sub Codru
prin care se  arată modul de  majorare a  veniturilor  proprii.

Având în vedere în vedere referatul compartimentului financiar contabil, a
avizului secretarului comunei precum şi a comisiei de buget finanţe din cadrul consiliului local;

Având in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind  finantele
publice locale;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera d si articolului  46 din
Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , publicata în Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se majorează veniturile proprii la bugetul local al comunei Băiţa de
sub Codru cu suma de 120.000.000 lei precum şi cheltuielile  cu aceaşi sumă.

Articolul 2. Influientele bugetului local la cheltuieli pe capitole se prezinta astfel :
51.02.05. +22.000 mii lei
63.02.02 +60.000
59.08.03 +33.000
Articolul 3. Detalierea pe articole şi aliniate se regăseşte în anexele la prezenta

hotărâre  ce fac parte integrantă din aceasta.
Articolul 4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe local

PRESEDINTE DE SEDINTA

CIURDAŞ   IOAN
AVIZAT

Pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI

Baita de sub Codru
la 30.06.2005.

Nr._______.



ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea statelor de functii pentru functiile de demnitate publica,
funcţionari publici si personal contractual de la primărie,serviciul de cadastru-

agricultură,bibliotecă comunală şi asistenţă socială.

Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 92/2004 si a Ordonanţei
nr.9/2005 a Guvernului României privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005
funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar ;

Având în vedere prevederile art. 34 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local ;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ e” si  a art. 46 din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aprobă statele de functii pentru functiile de demnitate publica ,
funcţionari publici si personal contractual din aparatul propriu al autoritatilor administratie
publice locale,serviciul de cadastru-agricultură,bibliotecă comunală şi asistenţă socială.

Articolul 2. Statele de functie aprobate  sunt valabil cu data de 01.01.2005.
Articolul 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar- contabil
- Responsabilului cu resurse umane din aparatul propriu al autoritatilor

administratiei publice locale a comunei Baita de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINTA
VANCA  AUREL

Contrasemnat
Secretarul   comunei

TRAIAN   DRAGOŞ

Baita de sub Codru
La 28.02.2005
Nr.6.



JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la  alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art.13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Consiliului local;

In temeiul prevederilor articolului 37  şi a art. 46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr, 204 din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în
şedinţă de constituire în data de 25 iunie 2004 ;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 . Pentru o perioadă de 3 luni se alege preşedinte de şedinţă domnul
consilier CIURDAŞ IOAN.

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică ;

- Prefectului judeţului Maramureş ;

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

POP DUMITRU

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOŞ

Băiţa de sub Codru
la 31.05.2005.
Nr.14.



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea încheierii unei convenţii pentru ocuparea

tempaorară a forţei de muncă în lucrări  de dezvoltare a comunităţilor locale

Avand in vedere prevederile articolelor 78-79 din legea nr. 76/2002 cu
modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere expunerera de motive a primarului comunei,a referatul
viceprimarului comunei,precum şi a  avizului  comisiei de specialitate  şi a secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ x”, alineat 3 al aceluiaşi
articol si  a art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba încheierea unei convenţia cu A.J.O.F.M Maramureş
pentru angajarea a unui număr de 10 persoane pe perioada 15.07.2005-31.12.2005 în programul
de ocupare temporară a forţei de muncă pentrui lucrări de dezvoltare locală.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Agenţiei Judeţene de ocupare a Forţei de Muncă

PRESEDINTE DE SEDINTA

CIURDAŞ  IOAN

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
30.06.2005
Nr.18



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea încheierii unei convenţii pentru ocuparea

tempaorară a forţei de muncă în lucrări  de dezvoltare a comunităţilor locale

Avand in vedere prevederile articolelor 78-79 din legea nr. 76/2002 cu
modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi
referatul compartimentului de specialitate ;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ x”, alineat 3 al aceluiaşi
articol si  a art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba convenţia încheiată cu A.J.O.F.M Maramureş pentru
angajarea a 6 persoane pe perioada 10.01.2005-31.07.2005 în programul de ocupare temporară a
forţei de muncă pentrui lucrări de dezvoltare locală.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Agenţiei Judeţene de ocupare a Forţei de Muncă

PRESEDINTE DE SEDINTA

VANCA AUREL

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
31.01.2005
Nr. 1



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES
COMUNA BAITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
cu privire la aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar

a bugetului local pe anul 2005

Avand in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.
45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei ,a referatului
compartimentului financiar contabil,a avizului comisiei de specialitate din cadrul consiliului
local,precum şi avizul secretarului comunei;

In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” si  a art. 46 din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 204 din 23 aprilie 2001;

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures

HOTARASTE :

Articolul 1. Se aproba contul de inchidere a exercitiului bugetar al bugetului local
al comunei Baita de sub Codru pe anul 2005 conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se
comunica :

- Prefectului judetului Maramures
- Directie Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat

Maramures.
- Compartimentului financiar –contabil .

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP GHEORGHE

Contrasemnat
Secretar

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 28.03.2006
Nr.15



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Cu privire la inregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse inmatricularii

Având în vedere prevederile art 12,14,16-19 din OUG nr.195/2002, privind
circulatia pe drumurile publice,a regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin H.G.
nr.85/2003;

Având în vedere prevederilor O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local, avizul secretarului comunei si raportul compartimentului
de specialitate;

In  temeiul prevederilor  art. 38 aliniatul 2 litera „d”şi aliniatul 9,a prevederilor
art.46 coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, publicată înMonitorul Oficial al României nr. 204 din 23 aprilie
2001 cu modificarile ulterioare;

Consiliul local al comunei  Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş;

HOTĂRĂŞTE :
Articolul 1.- Detinatorii de masini autopropulsate pentru execuţia diferitelor tipuri

de lucrari, masini agricole sau forestiere, vehicule cu tractiune animala, precum si de vehicule
pentru care nu exista obligatia inmatricularii au obligatia sa le inregistreze la Consiliul local al
comunei Băiţa de sub Codru , conform procedurii prevăzute in anexa nr.1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2.- Se aproba traseele de circulatie ale vehiculelor inregistrate la
Consiliul local Băiţa de sub Codru , conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Articolul 3.-Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri se sanctioneaza
conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Articolul 4.- Prezenta hotarare se aplica incepand cu data 1 ianuarie  2007.
Articolul 5.- Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica prin afisare si se

comunică ;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Inspectoratului Judetean de Politie al judeţului Maramures
-Postului local de politie  Băiţa de sub Codru

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ

BENCIU   VASILE
Contrasemnat

Secretar
DRAGOŞ   TRAIAN

Băuiţa de sub Codru
La 20 decembrie 2006.
Nr._________.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea bugetului local

pe anul 2005

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş , nr. 97-
98/2004 cu privire la repartizarea pe localităţi a sumelor defalcate din impozitul pe venit  pentru
echilibrare  bugetelor locale şi a cotelor defalcate din TVA ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005 şi
a Ordonanţei de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanţe din cadrul consiliului local;
Având în vedere referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul

consiliului local al comunei ;
In temeiul prevederilor articolului 38 alineatul 2 litera “ d” şi a art. 46 din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 ;

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş

HOTĂRĂŞTE :

Articolul 1. Prezenta hotărâre stabileşte volumul veniturilor  şi structura acestora
pe capitole  precum şi volumul cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori de credite  pentru bugetul
comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2005.

Articolul 2.. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2005 se
stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli în sumă de 6.899.036 mii lei.

Articolul 3. Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor,
taxelor , a altor contribuţii de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul comunei , prelevări din
T.V.A şi impozitul pe venit precum şi din subvenţii de la alte bugete.

Articolul 4. (1) Impozitele , taxele , alte contribuţii şi celălalte venituri ale
bugetului local , se încasează conform dispoziţiilor legale -în vigoare.

(2). Controlul fiscal pentru stabilirea , urmărirea şi încasarea pe
anul curent şi anii precedenţi , în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit
prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului , prin biroul de
contabilitate , impozite şi taxe de la Primăria comunei Băiţa de sub Codru .

Articolul 5. Veniturile bugetului local pe anul 2005 sunt în sumă de 6.899.036
mii lei şi se prezintă astfel

:



A. Venituri proprii : 792.000 mii lei
Din care :
a. venituri fiscale : 694.000 mii lei

- impozite directe 542.000 mii lei
- impozite indirecte 152.000 mii lei

b. venituri nefiscale 98.000 mii lei
- vărsăminte de la inst ituţii publice 83.000 mii lei
- diverse venituri 15.000 mii lei

B. Prelevări din bugetul de stat 5.827.036 mii lei
Din care : Sume defalcate din TVA 3.250.687 mii lei

Cote defalcate din imp.pe venit 125.000. mii lei
Sume defalcate din impozit pe venit 1.433.909 mii lei
Sume de echilibrare alocate de C.J. 767.440 mii lei
Ajutor social 250.000 mii lei

C. Subventii din alte bugete 280.000 mii lei
Din care : Subventii de la AJOFM 280.000 mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2005 sunt în sumă totală de
6.899.036 mii lei, în structură se prezintă astfel :

Cheltuieli curente autorităţi locale 1.686.187 mii lei
din care
-Cheltuieli de personal 1.536.106 mii lei
-Cheltuieli materiale şi servicii 150.081 mii lei

Cheltuieli curente servicii publice generale 2.478.581 mii lei
Cheltuieli social/culturale total 4.420.455 mii lei

- Invăţământ 3.570.687 mii lei
din care ;
-cheltuieli de personal 3.221.943.mii lei
-cheltuieli materiale şi servicii 320.000 mii lei
-transferurii 28.744 mii lei
- Sănătate 15.000 mii lei
- Cultură total 156.384 mii lei

din care :
-Biblioteca comunală 106.384 mii lei
-Suvenţie cămin cultural 50.000 mii lei

- Asistenţă socială 678.384 mii lei
Din care :

- Cheltuieli de personal 374.190 mii lei
- Ajutor social 250.000 mii lei
-Alte transferuri (copii instituţionalizaţi) 54.194 mii lei
-Servicii de dezvoltare publică 305.611 mii lei
Din care:

-Cheltuieli de personal 255.611.mii lei
- Iluminat public 50.000 mii lei

- Agricultura 85.186 mii lei
din care ;

cheltuieli cu salariile 75.186 mii lei
Cheltuieli materioale 10.000 mii lei



- Transporturi si comunicatii 268.000 mii lei
din care reparatii strazi 268.000 mii lei

- Alte actiuni 133.597 mii lei
din care :

Cheltuieli de personal         55.000 mii lei
-Protectie civila 15.000 mii lei
-Pompoieri 5.000 mii lei
-Alte cheltuieli prin dispoziţii legale 58.597 mii lei

Articolul 8. Repartizarea pe trimestre , articole şi alienate a veniturilor si
cheltuielilor bugetului local se va face de ordonatorul principal de credite in conditiile legii.

Articolul 9.. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Biroului contabilitate, impozite şi taxe
- Prefectului judeţului Maramureş
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
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